
Busca por álcool gel 
faz consumo subir  70%

CUIDADOS

O menor é comercializado por R$3,50
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Com a presença de um 
vírus da gripe circulante 
no estado nos últimos dias, 
a população tem buscado 
adotar medidas que possam 
combater o contágio. Isso 
aumentou substancialmen-
te com notícias veiculadas 
nas mídias sociais de que 
já há o vírus Influenza cir-
culando e que há inclusive, 
casos suspeitos no estado, 
aguardando diagnóstico.

Uma das medidas é a 
utilização de álcool gel, 
que teve uma crescente 
nas vendas em torno de 
50% a 70%, segundo os 
farmacêuticos em Tangará 
da Serra.

De acordo com a farma-

A população 
está mais 
consciente e 
cuidadosa

As vezes 
vem para 
comprar 
somente isso

cêutica da G Farma, Patrícia 
Santos Balaguer Dellabe-
netti, a população está mais 
consciente e cuidadosa e 
por vezes, vai à farmácia 
apenas para buscar o produ-
to. “Adotaram  como hábito 
e as vezes vem para com-
prar somente isso”, desta-
ca Patrícia ao ressaltar que 
o lote já foi reforçado em 
apenas 15 dias. “A procura 
está bem grande, o pessoal 
tem se preocupado bastante 
por conta dessas gripes que 
tem dado aqui na cidade e 
a busca aumentou. Tivemos 
que renovar o nosso esto-
que já duas vezes em me-
nos de 15 dias. Vendemos 
aquele pequenininho que é 

levado na bolsa e facilita a 
vida. Eles tem levado a sério 
essa questão da assepsia, do 
quanto ele é eficaz no com-
bate a gripe e resfriado”, re-
forçou a entrevistada.

Assim como  Balaguer, a 
farmacêutica Stefani Rodri-
gues Laurini também diz 
que a busca é grande, o que 
inclusive acabou com seu 
estoque. “Já reforçamos o 
estoque duas vezes e aguar-
damos a terceira remessa. 
Depois dessa manifestação 
da doença do H1N1 a pro-
cura foi maior. A população 
começou a usar bastante, 
porém, com o aumento das 
notícias, aí a procura foi 
maior”, garante.

De seis farmácias pes-
quisadas somente duas ti-
nham o produto, mas com 
poucas unidades e inclusi-
ve, aguardam nova remes-
sa. O frasco maior nem os 
fornecedores tem para ven-
da. O menor é comerciali-
zado por R$3,50.
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